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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  16/06/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 11/16-06-2020    Αριθ. Απόφασης:154/2020 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 16η Ιουνίου του  2020  ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.30 στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου 
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 
12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) 
και την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 
οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη 
Β. Καμπουράκη. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/26477/12.06.2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε 
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) 
και 95 του Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 28. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 34.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  36.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

37.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 38.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-  
Αντιδήμαρχος    

39.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 42.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 2. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
Παρόντες στη Συνεδρίαση είναι, η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά (47), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Σαρικάς, Ιωάννης Αφεντούλης , Γεώργιος 
Πόκκιας, Αγαπητός Πάλλας, Μιχαήλ Παλαιολόγου , Μιχαήλ Σταυρής και ο 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου, αποχώρησαν από τη 
Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που προηγήθηκε των θεμάτων της 
Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημήτριος Καρατζιάς, αποχώρησε μετά το 1ο θέμα της  
Η/Δ και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάββας Καλαθενός, αποχώρησε μετά το 4ο 
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Θ Ε Μ Α 11ο:  Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 

άρθρο 14 του ν.2971/2001 για την υλοποίηση   του υποέργου «Τμήμα 
παραλιακού πεζοδρομίου - ποδηλατόδρομου από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα 
Μαρίνα – οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή Σφαγεία περιοχής 
Κόβα – Δήμου Ρόδου"  της πράξης   «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5035552, 
αρ.πρωτ. 16/23291/2020. 
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 Ο Αντιδήμαρχος κ.Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου, εισηγούμενος το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ. 16/23291/2020 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
Με τη με αρ. πρωτ. 1535/12-06-2019 (ΑΔΑ:6ΖΡΝ7ΛΞ-55Ι) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εντάχθηκε η πράξη «Ανάπλαση και 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα 
Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5035552 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 
2014-2020» . 

Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει το έργο «Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου - 
ποδηλατόδρομου από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα – οδικός κόμβος και 
χώρος στάθμευσης στην περιοχή Σφαγεία περιοχής Κόβα – Δήμου Ρόδου» και 
αφορά το μέτωπο της πόλης που εκτείνεται από την είσοδο του εμπορικού λιμένα 
Ακαντιάς ως την σημερινή κεντρική είσοδο της Νέας Μαρίνας, δημιουργώντας ένα 
περιμετρικό πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο, με τους απαραιτήτους οδικούς κόμβους 
και χώρους στάθμευσης. 
 
 Με το αρ. πρ. 16/33277/31-05-2018 και 16/51890/26-09-2018 έγγραφά του 
ο Δήμος Ρόδου κατέθεσε αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών- Κτηματική 
Υπηρεσία Δωδεκανήσου για την παραχώρησης δικαιώματος χρήσης  αιγιαλού  
παραλίας για την εκτέλεση του έργου του θέματος, διότι με την Αριθμ. 
36660/7821,ΦΕΚ Δ 521/10.09.2012 «Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων 
Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση από «Εμπορικό Λιμάνι έως Νέα Μαρίνα», 
Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, τμήμα του χώρου  
ανάπτυξης των   έργων διαμόρφωσης είναι χαρακτηρισμένο παραλία. 
 
 Με το 587/9-11-2018  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού- Τμήμα Περιβάλλοντος και  με την 
εγκεκριμένη Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, 
υπάγει σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις το έργο «Εκσυγχρονισμός- 
Βελτίωση της οδού Αυστραλίας , του δήμου Ρόδου και δημιουργία κυκλικού 
κόμβου αυτής» παρατηρώντας ότι το έργο αποτελεί  μέρος του συνολικού με 
τίτλο «Τμήμα παραλιακού πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου από το λιμάνι της 
Ακαντιάς ως την Νέα Μαρίνα – οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην 
περιοχή σφαγεία περιοχής κόβα –δήμου Ρόδου»  για το τμήμα της οδού που δεν 
καταλαμβάνει αιγιαλό ή  παραλία 
 
Με το αρ. πρ. 83257/28-12-2018 η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου 
απέστειλε στους συναρμόδιους φορείς προς γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα 
του Δήμου Ρόδου, για την παραχώρησης δικαιώματος χρήσης  αιγιαλού  παραλίας 
για την εκτέλεση του έργου του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
ν.2971/2001 όπως  ίσχυε στις 28-12-2018, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται 
και ο οικείος ΟΤΑ. 
 

 
Η ενταγμένη πράξη του έργου του θέματος  αφορά σε έργα υποδομής και 
ανάπλασης του οδικού δικτύου και των δημόσιων, κοινόχρηστων χώρων 
της περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου, με στόχο ένα αναβαθμισμένο αστικό 
περιβάλλον.   
Το έργο «Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου - ποδηλατόδρομου από το Λιμάνι 
Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα – οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή 
Σφαγεία»  υλοποιεί  λύσεις και αναπτύσσει δομές που είναι απαραίτητες για την 
εύρυθμη λειτουργία της περιοχής όπως:  
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Ενοποιεί τη περιοχή παρέμβασης με το παράκτιο μέτωπό της Ρόδου και με τις 
υφιστάμενες υπερτοπικές υποδομές -λιμάνια, μαρίνα, μεσαιωνική πόλη, νέα πόλη, 
δημιουργώντας ένα περιμετρικό πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο, τους απαραίτητους 
οδικούς κόμβους, καθώς  και  χώρους στάθμευσης. Η περιοχή παρέμβασης αφορά 
το μέτωπο της πόλης μας που εκτείνεται από την είσοδο του εμπορικού λιμένα 
Ακαντιάς έως την σημερινή κεντρική είσοδο της Νέας Μαρίνας. 

 
Έχοντας υπόψη: 

 το υπ αρ. πρωτ 1972/17-8-18 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου: 
«…… σας ενημερώνουμε ότι η οδός Αυστραλίας ενώ αποτυπώνεται ως 
υφιστάμενη οδός στην εγκεκριμένη πινακίδα (37)  του σχεδίου πόλεως 
Ρόδου (ΦΕΚ 36/Α/1956), εκ παραδρομής το εξωτερικό όριο της δεν 
περιβάλλεται από ρυμοτομική γραμμή. 
 Επισημαίνουμε όμως ότι η συγκεκριμένη οδός αποτελεί τμήμα της 
μελέτης της περιμετρικής οδού και εντάσσεται εντός της μελέτης που 
αφορά στην Α’ και Β’ Φάση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) της πόλεως 
Ρόδου.  
     Επίσης, η υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδός Αυστραλίας η οποία 
αποτυπώνεται στο συνημμένο απόσπασμα σχεδίου πόλεως, θεωρούμε ότι 
αποτελεί συνέχεια των υφιστάμενων κοινόχρηστων οδών του εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλεως ( ΦΕΚ 36/Α/56 ), συντηρείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες 
του Δήμου και συνεπώς κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, αποτελεί 
τμήμα του υφιστάμενου δημοτικού δικτύου πόλεως Ρόδου (Εγκ. οικ. 
472/14).» 

 
 Το γεγονός ότι Ανατολικά του χώρου επέμβασης και σε χώρο αιγιαλού και 

παραλίας έχει χωροθετηθεί ήδη με το ν.-2160/1993 (φεκ α/118/1993) ο 
«Τουριστικός Λιμένας Σφαγείων Ρόδου» και η «Χερσαία ζώνη Τουριστικού 
Λιμένα Ρόδου» και με το ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/΄30-11-2012 καθορίστηκαν τα 
λιμενικά έργα και οι όροι δόμησης της Β΄ φάσης του Τουριστικού Λιμένα 
(Μαρίνα)Πόλεως Ρόδου με συνέπεια ο προς παραχώρηση χαρακτηρισμένος  
ως παραλία χώρος ανάπτυξης των   έργων διαμόρφωσης, να βρίσκεται 
ανάμεσα σε οικοδομικά τετράγωνα, 
 
                  Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο: 

   
 να διατυπώσει θετική γνώμη για την παραχώρηση χρήσης  τμήματος αιγιαλού και 
παραλίας από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στο ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ για την 
εκτέλεση του έργου του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 και 
το άρθρου 33 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α 65/2019). 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Μιχαήλ Σοκορέλος 
κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και του 

άρθρου 93 του Ν.3463/2006,  
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 Με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο συγκεκριμμένο 
θέμα, ήτοι επί τριάντα οκτώ (38) παρόντων  ψήφισαν: 
«Υπέρ»  (36). 
«Κατά» (2) ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
κ.Καλετός Πόσος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κωνσταντίνος 
Τσουρούτης.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία  

 
Την  διατύπωση θετικής γνώμη για την παραχώρηση χρήσης  τμήματος 

αιγιαλού και παραλίας από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ στο ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 
για την εκτέλεση του έργου ««Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου - ποδηλατόδρομου 
από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα – οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης 
στην περιοχή Σφαγεία περιοχής Κόβα – Δήμου Ρόδου» της πράξης   «Ανάπλαση 
και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5035552 σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 και το άρθρου 
33 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α 65/2019). 
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